


As mudanças no Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem) aceleram a incor-
poração, pelas escolas,
da ampla reorganização
curricular em áreas do co-
nhecimento, anunciada na
Lei de Diretrizes e Bases
da Educação (1996) e re-
afirmada nos Parâmetros
Curriculares Nacionais do
Ensino Médio (2000) e

nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio
(2006).

Constatou-se que o conteúdo do Ensino Médio é
traçado, em grande parte, pelos vestibulares. Por-
tanto, o melhor caminho para implementar as mu-
danças é a alteração dos mecanismos de acesso às
universidades. O MEC, articulado com os reitores
das universidades federais, propôs à sociedade o
Enem 2009.

O novo exame, descrito no documento Matriz de
Referência para o Enem 2009, foi elaborado por
uma comissão de governança, preservando as de-
terminações propostas nos documentos legais
(desenvolvimento de habilidades e competências
cognitivas e por áreas de conhecimento). Atende às
necessidades de um processo seletivo de qualidade,
ao exigir um bom nível de conhecimento e capaci-
dade de discriminar os resultados para garantir o
acesso dos alunos mais preparados à formação aca-
dêmica e cidadã. Em 2010, quando o exame atingir
dimensão nacional, um aprimoramento deverá ser
realizado por uma comissão de estudos.

Frente a essa realidade, cabe a nós, educadores,
analisar e propor as mudanças necessárias no currí-
culo e nos processos de avaliação do Ensino Médio.
De imediato, percebemos que o maior desafio é a
formação docente, historicamente "conteudista" e
que considera as avaliações como mera reprodu-
ção da informação dada.

A proposta de uma formação baseada no desen-
volvimento de competências e habilidades, com
visão ampla das grandes áreas de conhecimento,
estruturada no uso contextualizado do saber e
estimulante na linguagem e estilo, exige uma mu-
dança radical em nossas práticas educacionais. A
escola terá que desenvolver com seus profissionais
uma formação continuada, voltada para o aprimo-
ramento cultural, a contextualização, o uso da tec-

nologia e a reformulação de seus instrumentos de
avaliação.

As transformações decorrentes da proposta do
novo Enem irão introduzir no currículo uma nova
visão do ensino de ciências humanas. Sociologia,
filosofia, história e geografia aparecem integradas,
valorizando grandes conceitos e processos de for-
mação social e política atuais. O que se observa é
o abandono do estudo puramente histórico dessas
ciências. Valoriza-se o entendimento dos proces-
sos comparativos e evolutivos, que possibilitam ao
aluno compreender os fatos e se posicionar critica-
mente frente a eles.

Na área das linguagens, a exigência das artes e do
estudo do corpo e de seus movimentos mostra
que a escola deve formar um jovem capaz de tra-
duzir todas as formas de informação recebidas, in-
clusive as decorrentes do uso da internet. A Matriz
de Referência explicita a importância das lingua-
gens das diversas mídias, o valor da tecnologia, a
questão da cultura de massa e dos diversos meios
de comunicação. Isso exige que nossos currículos
contemplem essa abordagem e que os professores
se apropriem desses conhecimentos.

Nas ciências naturais, os problemas que abordam
situações sem contexto, decorrentes da aplicação
direta de fórmulas ou conceitos puramente "deco-
rados", perdem função, pois o novo exame busca
muito mais do que a informação pela informação.
Espera-se que o jovem seja capaz de ler e posicionar-
se frente às questões cotidianas de meio ambiente,
novas tecnologias e mundo físico que o cercam.

A área da matemática propõe menor quantidade
de conteúdos, porém espera-se do aluno maior
capacidade de manipulação das informações e
desenvolvimento mais elaborado das capacidades
cognitivas operacionais e globais.

Concluindo, as propostas de mudanças no Enem
irão exigir revisão dos trabalhos docentes, reformu-
lação do currículo, aprimoramento dos processos de
avaliação e, consequentemente, maior envolvimen-
to de todos os integrantes do processo educacional
nas escolas de Ensino Médio do país. •
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